
Φόρμα Υποβολής Παραπόνου / Αιτίασης 

 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 
Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα Αττικής 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:124480101000  
Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 
E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ 

ONOMA*     
ΑΦΜ*  

ΕΠΙΘΕΤΟ*   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΔΟΣ *        ΠΟΛΗ *  
ΑΡΙΘΜΟΣ*  Τ.Κ.*  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟ  ΚΙΝΗΤΟ*  

EMAIL*  

Παρακαλούμε πείτε μας αν είστε*:                                                       (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω)                                                                             
Πελάτης μας  
Συνεργάτης μας   
Τρίτος ζημιωθείς   
Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε)  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΑΣ 

Ημερομηνία Υποβολής Παραπόνου *:  

Τι αφορά το παράπονό σας ;* :                                                               (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω)                                                                                   

Αίτηση Αποζημίωσης  Ασφάλιση Υγείας  
Ασφάλιση Οχήματος  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος  
Ασφάλιση Περιουσίας (κατοικία, σκάφος, κτλ.)  Άλλη Ασφάλιση  
Ασφάλιση Επιχείρησης  Την Εταιρεία Γενικά   
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης    
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)  

Παρακαλούμε πείτε μας, αν γνωρίζετε : 

Αριθμό Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που σχετίζεται με το παράπονό σας:  

Αριθμό Φακέλου Ζημίας που σχετίζεται με το παράπονό σας:   

Αριθμό Κυκλοφορίας Οχήματος που σχετίζεται με το παράπονό σας:  

Εμπλεκόμενα Πρόσωπα * : Ασφαλιστικός Πράκτορας  

 Υπάλληλος της Εταιρείας  

 Πραγματογνώμων  

 Άλλο  

 Δεν γνωρίζω  

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου / Αιτίασης 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα με όσες το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες 

Σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνου/αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων 
αξιώσεών σας, όπως ορίζει η νομοθεσία. Η συμπλήρωση των πεδίων που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτική 

 

http://www.ydrogios.gr/


Φόρμα Υποβολής Παραπόνου / Αιτίασης 

 

 
Παρακαλούμε σημειώστε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά γεγονότα, ημερομηνίες, εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μπορείτε επίσης να 
μας επισυνάψετε έγγραφα / φωτογραφίες ή άλλα υποστηρικτικά στοιχεία που θα θέλατε να λάβουμε υπόψη μας. 

 
 
 
 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που έχω χορηγήσει στην «YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο πλαίσιο της παρούσας επικοινωνίας είναι ακριβή. 
 

Υπογραφή  
 
 
 
…………………………………………… 

 
 
 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η  «YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τηρεί αρχείο με τα παράπονα/ 
αιτιάσεις που υποβάλλονται είτε μέσω αλληλογραφίας είτε μέσω της ιστοσελίδας της, στο οποίο περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα 
πελατών/ ασφαλισμένων της Εταιρείας ή και τρίτων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία παρακαλούμε να ανατρέξετε 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.ydrogios.gr/web/personal-data-2/ 
 
 

 

Παρακαλούμε να περιγράψετε αναλυτικά κάθε γεγονός που αφορά στο παράπονό σας, τις 
ημερομηνίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων προσώπων: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ydrogios.gr/web/personal-data-2/

